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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 تسنیمخبرگزاری  برگرفته از سایت:[]

 ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸ ]تاریخ:[

 

 "دوم یدر حکومت پهلو ینظام انیدر "بهائ تیسند از اقدامات بهائ ۴۰۰ارائه 

سند از اقدامات  ۴۰۰کتاب  نیدوم گفت که در ا یدر حکومت پهلو ینظام انیکتاب بهائ سندهینو یعسگر شاداب

 .در دوره محمدرضا شاه آورده شده است انیبهائ

 یالملل نیب شگاهینما نیکمیو  یدوم با حضور در س یدر حکومت پهلو ینظام انییکتاب بها سندهینو یعسگر شاداب

قبل و  ینظام خیتار نهیدر زم نکهیا انیبا ب ایباشگاه خبرنگاران پو یکتاب تهران و در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ 

 یدر حکومت پهلو ینظام انییبهاکتابش ) نیخصوص آخر درکتاب را به چاپ رسانده ام،  ۲۰ یبعد از انقالب اسالم

کم  انییداشتم، متوجه شدم که در خصوص بها یخیتار نهیکه در زم ییها یو بررس یمطالعات ریدوم( گفت: در طول س

 .محدود است زیکار شده و مطالب موجود ن

 وبیرا مع ۱۴فروند جنگنده اف  ۸برخودم که  ییهمافر بها کیادامه داد: مثال در دوران دفاع مقدس به داستان  یو

 .اثر شد نیا دیموضوعات بود که سبب تول نیکرده بود، هم

در دوران   رانیدر ا انییموضوع برخوردم که علت اقدامات بها نیپژوهش ها به ا ن یعنوان کرد: در ا یعسگر

نداشتند و به دنبال قدرت بودند. شاه هم اعتماد خود را از دست داده   یگاهیدر کشور جا انییبود که بها نیا یشاهنشاه

 .تنگاتنگ داشتند یبا هم ارتباط ود نیو ا کردندیهم از وجود شاه استفاده م انییبود و بها

به   دنیرس یکه برا دیگویم یستیونیصه میوقت رژ ریکرد: جالب است که نخست وز  انیب خیو مورخ تار سندهینو نیا

 انییجالب است که بها  نیدهند و ا  یم یحفظ نظام خودشان تن به هر کار یبرا نهایا یعنی ،تن به فحشا دادم حکومت

 .ندارند لیدر اسرائ یریو عضو گ غاتیحق تبل

موضوع  نیکتاب عالوه بر پرداختن به ا نیا در  موضوع بپردازم. نیموضوعات سبب شد که من به ا نیافزود: ا یو

 .مخاطب پاسخ داده شود یدرج کردم که به ابهامات و سواالت ذهن یدر ارتش شاهنشاه انیسند از اقدامات بها ۴۰۰

را مطالعه کردم و   ۱۳۶۰تا   ۱۳۲۰ از سال  را انییاخبار بها اتیتمام نشر ،کتاب نینگارش ا یگفت: برا یعسگر

 ،شود یکه در کتاب درج م یرصد کردم تا مطالب کسالیرا به مدت  انییبها تیآنان سا یعالوه بر مطالعه کتاب ها

 .و مستند قیدق

و مطالب مفصل تر به  حاتیکتاب هستم که د آن توض ن یا ۲جلد  نیدر خاتمه سخنانش گفت: هم اکنون در حال تدو یو

 .کشور درج خواهد شد ینظام ستمیدر س انیاز حضور بهائئ یشتریهمراه اسناد ب

 /انتهای پیام

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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